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SKI SPORT FINLAND RY 

KUNNIA- JA ANSIOMERKKISÄÄNNÖT 

    
 
1 § Ski Sport Finland ry: n ansiomerkkejä  ja standaareja annetaan henkilöille tai 

yhteisöille, jotka ovat edistäneet Ski Sport Finland ry: n tai sen alaisten järjes-
töjen toimintaa taikka muuten työskennelleet Suomen alppilajien hyväksi. 
  

2 § Ski Sport Finlandin kultainen ansiomerkki voidaan antaa  
 

a) henkilölle, joka on vähintään 20 vuoden ajan työskennellyt menestykselli-
sesti Ski Sport Finlandin tai sen alaisten järjestöjen hyväksi. 

b) ulkomaalaiselle, joka on avustanut ansiokkaasti Ski Sport Finlandin työtä 
tai muuten ansioitunut alppilajien alalla 
 
Annetaan aktiivikilpailijalle, joka on  

  
a) voittanut henkilökohtaisen kilpailun Olympialaisissa, maailmanmestaruus-

kilpailuissa tai voittanut Maailmancupin kokonaiskilpailun. 
b) sijoittunut  vähintään kerran sijoille 2-3 Olympialaisissa tai maailmanmesta-

ruuskilpailuissa. 
 
3 § Ski Sport Finlandin hopeinen ansiomerkki voidaan antaa  
 

a) henkilölle, joka on vähintään 10 vuoden ajan työskennellyt menestykselli-
sesti Ski Sport Finlandin tai sen alaisten järjestöjen hyväksi. 

b) ulkomaalaiselle, joka on tarmokkaasti työskennellyt Ski Sport Finlandin 
joukkueissa. 

  
4 § Ski Sport Finlandin kultainen Huippu voidaan antaa yhdistyksen urheilullisten 

ja kasvatuksellisten päämäärien hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä ja koti-
maiselle ja ulkomaiselle henkilölle hänen täytettyään vähintään kuusikymmen-
tä vuotta ja kotimaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle.   

 
5 § Ski Sport Finlandin hopeinen Huippu voidaan antaa yhdistyksen urheilullis-

ten ja kasvatuksellisten päämäärien hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä ja 
kotimaiselle ja ulkomaiselle henkilölle hänen täytettyään vähintään viisikym-
mentä vuotta ja kotimaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle.   

 
6 § Ski Sport Finlandin pronssinen Huippu voidaan antaa kotimaiselle tai ulko-

maalaiselle henkilölle, ulkomaiselle liitolle, kotimaiselle tai ulkomaiselle yhtei-
sölle, joka on tavalla tai toisella auttanut ja edistänyt alppilajien toimintaa.  

   
7 § Ski Sport Finlandin standaari voidaan antaa kotimaiselle tai ulkomaalaiselle 

henkilölle tai yhteisölle ansiokkaasta yhteistyöstä Suomen alppilajien hyväksi. 
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8 § Ski Sport Finlandin kultaisen ansiomerkin antamisesta päättää yhdistyksen 
hallitus. Muista ansiomerkeistä, Huipuista ja standaareista päättää yhdis-
tyksen toimitusjohtaja. 

 Annetuista merkeistä, Huipuista ja standaareista tulee pitää luetteloa ja ne tu-
lee ilmoittaa yhdistyksen vuosikertomuksessa. 

 
9 § SSF: n kultaisen ansiomerkin ja standaarin kustannuksista vastaa Ski Sport 

Finland.  Muiden ansiomerkkien  kustannuksista vastaa anoja.   
 
10 § Ansiomerkkiä tai standaaria ei saa luovuttaa toiselle. 
 
11 § Mikäli merkki katoaa, on asiasta ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle. Kadon-

neen merkin tilalle saa uuden sen hinnan suorittamalla.    
  


